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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2010.  május 12-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

181/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Döbrököz  községhez 
tartozó  Nagypáltelep  vízvezetékének 
Szarvasd-puszta  vízellátási  rendszeréhez 
történő,  az  önkormányzat  részére 
megfizetendő  egyszeri  csatlakozási  díját 
6.572.000 Ft+áfa összegben határozza meg.

A csatlakozási díj megfizetésének határideje 
2011. június 30.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  csatlakozási  díj 
megfizetésére  vonatkozó  megállapodás 
megkötésére és aláírására.

Határidő: 2010. június 1. – Megállapodás 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

182/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  KEOP-
7.1.2.0/  1F-2008-0147  azonosítószámú, 
„Dombóvár  térségi  szennyvízkezelésének 
kiépítése” tárgyú projekt előkészítése során 
felmerült  közös,  a  pályázatból  el  nem 
számolható  költségek  mellékelt 
megállapodásban foglalt felosztását. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 20. – a határozat és 
megállapodás továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

183/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési  Önkormányzati  Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
alábbiak szerint:

1.1 A  Társulási  Megállapodás  VIII.  fejezetében  foglalt  belső  szervezeti  rendszer 
felsorolását az alábbiak szerint határozza meg: 
„ 1. Társulási Tanács

2. Társulási Tanács Elnöke
3. Felügyelőbizottság
4. Társulás Munkaszervezete

1.2 A Társulási Megállapodás VIII. fejezetében a belső szervezeti rendszert tartalmazó 
ábrát az alábbiak szerint módosítja:

Társulás
Projektgazda

Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Felügyelőbizottság
(belső  ellenőrző 
szerv)

Munkaszervezet
(operatív 
tevékenységek)
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1.3 A Társulási  Megállapodás  VIII.1.3.  fejezetében  az  ötödik  bekezdést  az  alábbiak 
szerint módosítja:
„Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet feladatainak ellátására, a Társulás 
két fős munkaszervezetet hoz létre. A munkaszervezeti feladatokat 2010. május 1-től 
a projekt lezárásáig Reichert Gyula és Vincellérné dr.Illés Krisztina látja el.”

1.4 A  Társulási  Megállapodás  1.  számú  mellékletének  a)  pontja  kiegészül  az 
alábbiakkal: 
„A 2010. évi tagdíjat a tagok 8.280.000,-Ft-ra emelik fel.
Az eredetileg meghatározott éves tagdíjon felüli részt a tagok a fent meghatározott 
hozzájárulási  arányokban  fizetik  meg  három  részletben,  melynek  ütemezése  a 
következő:

Határidő: Dombóvár Attala
2010. május 30. 1.000.000,-Ft 200.000,-Ft
2010. augusztus 30. 1.000.000,-Ft 200.000,-Ft
2010. október 30. 4.042.400,-Ft 837.000,-Ft

1.5 A  Társulási  Megállapodás  2.  számú  melléklete  hatályát  veszti,  helyébe  jelen 
határozat  mellékletét képező új 2. számú melléklet lép.”

A Társulási Megállapodás módosítása 2010. május 15. napján lép hatályba.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás  módosítás 
aláírására. 

Határidő: 2010. május 15. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dombóvár  Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 9/2010.(V.4.) számú határozatával elfogadott 
2010. évi költségvetését jóváhagyja.

184/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári  Borostyán 
Nonprofit  Kft.-nek a  Dombóvári  Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő 
beolvadásáról  szóló  404/2009.(XII.22.) 
számú  határozat  1.,  2.,  3.,  5.  pontjának 
végrehajtását 2010. június 30-ig felfüggeszti.

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

185/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Borostyán  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője, 
Birtalan  József  (szül.:  Kaposvár,  1971. 
január  30.,  lakcím:  Dombóvár,  Gárdonyi 
Géza  u.  22.) megbízását  2010.  május  1-
jétől  2010.  június  30-ig  meghosszabbítja, 
díjazást  nem  állapít  meg  az  ügyvezető 
részére.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízással  kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester



Dombóvári Közlöny                                           -   4   -                                   VI. évfolyam 6. szám  

Végrehajtásért  felelős: Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

186/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző  Iskola  és  Kollégiumnak  a 
Kábítószer  prevenciós  tevékenységek 
támogatása  (KAB-ME-10)  című  felhívásra 
benyújtandó pályázatát támogatja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  fenntartói  támogató 
nyilatkozatot aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői iroda

187/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  „A 
kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok 
megalakulására,  valamint  működésük 
fejlesztésére  és  a  drogprobléma  kezelését 
célzó  helyi  stratégiák  megvalósulásának 
előmozdítására" című pályázati felhívásra.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 
400.000  Ft  önerőt  a  2010.  évi 
költségvetésében  biztosítja,  mely  fele-fele 
arányban  pénzbeli  és  nem  pénzbeli 
hozzájárulásként kell rendelkezésre álljon.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  pályázat  benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2010.  június  30. – 
Költségvetési  rendelet 
módosítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet 

188/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  egy  új 
pályázat  benyújtását  a  DDOP-2009-

4.1.2.A  kódszámú  szociális  célú 
városrehabilitációs pályázati kiírásra.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szociális  célú 
városrehabilitációs  pályázat 
benyújtásához maximálisan 80.000.000 
Ft,  azaz  nyolcvanmillió  forint  önerőt 
biztosít.  Egyben  megbízza  a 
Dombóvári  Projekt-menedzsment 
NKft.-t,  hogy  2010.  május  18-ig  a 
pályázat  műszaki  tartalmának 
csökkentésére  vonatkozó  javaslatát 
nyújtsa  be  a  Pénzügyi  és 
Városgazdálkodási Bizottságnak.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Pénzügyi  és  Városgazdálkodási 
Bizottságot  az  eredeti  DDOP-4.1.2-
2008-0002  azonosító  számú  DARK 
projektre alapozó, de ahhoz képest egy 
csökkentett  műszaki  tartalmú  új 
pályázati  dokumentáció 
véglegesítésére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

Határidő: 2010.  május  18.  –  műszaki 
tartalom  csökkentésére 
vonatkozó javaslat beterjesztése 
a  Pénzügyi  és 
Városgazdálkodási  Bizottság 
részére
2010.  május  31.  –  pályázat 
benyújtása
2010. június 30. – költségvetési 
rendelet módosítása

Felelős: Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke

Végrehajtásért  felelős: Dombóvári 
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

189/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  szóló  31/2002.
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(XI.29.)  rendelet  módosítására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

190/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános 
Iskola fenntartói joga átvételével kapcsolatos 
egyeztetésekről  szóló  tájékoztatást  nem 
fogadja el.

191/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium alapító okiratának módosító 
okiratát,  és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratát  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

2.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános Művelődési Központ alapító 
okiratának  módosító  okiratát,  és  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratát  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

3.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium alapító okiratának módosító 
okiratát,  és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratát  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

4.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Polgármesteri  Hivatala  alapító 
okiratának  módosító  okiratát,  és  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratát  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

5.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 

alapító okiratának módosító okiratát, 
és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratát  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosított és a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratokat  aláírja  és illetékes 
hatóságok részére megküldje.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

192/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  100 millió  Ft  összegű 
folyószámlahitel felvételét rendeli el.
A Képviselő-testület  kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és 
járulékainak  fizetését  az  éves 
költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt 
betervezi, jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy 
jelen hitelfelvétellel az önkormányzat nem 
esik az  1990.  évi  LXV. törvény 88.§ (2) 
bekezdésében foglalt korlátozás alá.
A  hitel  és  járulékai  visszafizetésének 
biztosítékául  az  önkormányzat  a 
tulajdonában lévő Dombóvár 2895 hrsz. és 
1306 hrsz. alatti ingatlanokat ajánlja fel.
Az  önkormányzat  a  folyószámlahitel  és 
járulékai  visszafizetésének  biztosítékául  a 
bankra engedményezi a 2010. és 2011. évi 
helyi adó bevételeit.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  hitelfelvétellel 
kapcsolatban  valamennyi  önkormányzati 
nyilatkozat  megtételére  és  a  szerződések 
megkötésére.

Határidő: 2010. június 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda
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193/2010.(V.12.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  97/2010.  (III.29.) 
számú határozatban engedélyezett létszámon 
felül  az  önkormányzati  fenntartású 
intézményeknél  az  alábbiak  szerint 
engedélyezi  megváltozott  munkaképességű 
dolgozók foglalkoztatását.

Intézmény 
megnevezése létszám

Integrált 
Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet

1 fő napi 4 órában

Polgármesteri Hivatal 2 fő napi 4 órában
Egyesített  Szociális 
Intézmény

1 fő napi 4 órában
1 fő napi 6 órában

Apáczai  Oktatási 
Központ

3 fő napi 4 órában
1 fő napi 6 órában

Illyés  Gyula 
Gimnázium, 
Szakközépiskola  és 
Kollégium

2 fő napi 4 órában

Ezeket  az  álláshelyeket  kizárólag  a 
rehabilitációs hozzájárulás megállapításnál a 
kötelező  foglalkoztatási  szintbe 
beszámítható  személyek,  a  megváltozott 
munkaképességű  munkavállalók 
foglalkoztatásához  nyújtható  költségvetési 
támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. 
rendeletben  meghatározott  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók tölthetik be.

A dolgozók foglalkoztatásának fedezetét a 
rehabilitációs  hozzájárulás 
megtakarításnak kell biztosítani.

Az  álláshelyeket  elsősorban  a  TÁMOP 
1.1.1  „  A  megváltozott  munkaképességű 
emberek  rehabilitációjának  és 
foglalkoztatásának  segítése”  projektben 
résztvevő munkavállalókkal kell betölteni, 
ennek  érdekében  a  Dél-dunántúli 
Regionális  Munkaügyi  Központ  illetékes 
kirendeltségével a munkáltatónak - utólag 
igazolhatóan - fel kell venni a kapcsolatot.

A Képviselő-testület a fenti létszámkereten 
felül  jóváhagyja  a  projektben  lévő 
munkavállalók 10 hónapos foglalkoztatását 
100  százalékos  bérköltség  támogatás 
mellett.
Felkéri  az  intézményvezetőket,  hogy  a 
Munkaügyi  Központtal  szükséges 
egyeztetéseket  végezzék  el,  a  felvett 
személyek  adatait  az  önkormányzat 
költségvetési  rendeletének  módosításához 
a Polgármesteri Hivatalhoz küldjék meg.

Határidő: 2010.  május  31.  – Munkaügyi 
Központtal való egyeztetés
2010.  június  10.  – 
adatszolgáltatás

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda, intézményvezetők

______________________



RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2010. május 12-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2010. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.
(III.28.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) 
önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:  Rendelet)  1.  mellékletében a  „0327 közút 5041” 
szövegrész helyébe a „0327/1közút 2391”szöveg lép.

2. §

A Rendelet 3. mellékletének táblázata a következő sorokkal egészül ki:

„0327/2 út (közforgalom elöl elzárt magánút) 2650”
„0329/24 út (közforgalom elöl elzárt magánút) 313”
„0329/25 út (közforgalom elöl elzárt magánút)  594”
„0329/22 szántó 2677        9.77 AK”

3. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében a „0329/20  közút 907” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. mellékletében a „0329/22 szántó 2677 9.77 AK” szövegrész.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dombóvár, 2010. május 12.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

http://www.dombovar.hu/
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